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مقررات التخصص اإلجباریة:

)BA 601(إحصائيوتحلیلبحثاسالیب
وجدیرةسلیمةبحوثإجراءفيالخریجینقدراتبناءفيأساسیاعنصرابمثابةالعلميالبحثیعتبر
لاختیاریةموضوعاتالمقررھذاویتناول. بالثقة فاتمث ث،فلس دالبح كلة،وتحدی ةالمش اءوكیفی بن

داف ث،أھ یاتواالبح منةلفرض يالمتض رحف يمقت لیمبحث افة. س ىباإلض ك،إل يذل رریغط المق
تبیان،تصمیمكیفیةالمثالسبیلعلىالبیانات،تجمیعأدوات ةاس راءوطریق ةإج ةالمقابل . والمالحظ

ب،بشكلالتحلیلیةالتقنیاتتناولیتمواخیراً، راءأيمناس لإج اديتحلی رأح ائيالمتغی روثن المتغی
.اإلحصائيالتحلیلتطبیقاتاستخدامخاللمن

)HR 631(البحرینيالعملوتشریعاتقوانین
علىویركز. البحرینمملكةفيالعملبقانونشاملةبمعرفةالطالبلتزویدالمقررھذاتصمیمتملقد

الینالمقرریغطيالسیاق،ھذاوفي. البحرینيالمجتمعفيبالعمالةالمتعلقةالتشریعات یینمج : رئیس
اصالقانونتطبیقبشأنمعمقةدراسةیقدموالذيالبحریني،العملقانوناألول، غیلالخ رأةبتش الم

ر، یموالقص لوتنظ ینعم البحرین،المقیم بءب ل،وع ازات،العم ودواإلج لوعق ةالعم الفردی
ة، اتوالجماعی احبوالتزام لص ال،العم اتوالعم اتوالتعویض يوالعقوب ةف احال انونكانتھ ق

رریغطيالثانيالجزءوفي. العمل انونالمق اتق ةالتأمین ياالجتماعی نالبحرین ثم ویض،حی التع
.الصلةذاتالموضوعاتمنوغیرھاالعمل،وحوادث

)HR 633(البشریةالمواردوتوظیفتخطیط
ذاتصمیمتم ررھ دالمق البلتزوی ةالط ةبمعرف ولمعمق یطح واردتخط ریة،الم ً وفیروتالبش ا فھم

امالً  اعش ریضلقط نع طةم فأنش يالتوظی اتف المنظم ل. األعم ذاویعم ررھ ىالمق ةعل تنمی
البقدرات ىالط لعل لتحلی لوتكام ة،العوام ةاالجتماعی ةوالثقافی ةوالتنظیمی يالمتداخل ؤثرالت ت
ى یطعل فتخط واردوتوظی ریةالم اول. البش ررویتن ةالمق ینالعالق یطب وارتخط ریةدالم البش

یط تراتیجيوالتخط افة. االس ىوباإلض ك،إل زذل رریرك ىالمق وعاتعل ةموض لجوھری رأسمث
وظفین،فيواالستثمار،البشرىالمال ةالم لوكیفی يالعم اتف ةبیئ ولمتنوع ات،األص ىوالثقاف ال
.العملفرصوتكافؤالتمییزمثلاألخالقیةالقضایاجانب

يةبرنامج (مقرراتتوصيف )ماجستير في إدارة الموارد الب
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)HR 635(والممارساتالعملعالقات
اول ذایتن ررھ وعاتالمق یةالموض ةالرئیس اتالمتعلق لبعالق يالعم اتف د. المنظم موق میمھت تص
رضبحیث وعاتیع كالتالموض ةوالمش اعلینالخاص یینبالف يالرئیس اتف لعالق احب: العم ص

ل، ل،العم ةوالعام اداتوالحكوم ةواالتح ى. العمالی ذاویغط ررھ وعاتالمق لموض ةالبیئمث
ذهالقانونیةوالجوانبالعمل،عالقاتفيودورھمالمصالح،وأصحابالمنظمة،وثقافةالتنظیمیة، لھ
منالمنظمةواھدافاألفراداھدافبینوتوافقوالصناعیة،والجماعیةالعمالیةوالعالقاتالعالقات،

.الفریقروحوبناءوالمكافآت،التحفیز،خالل

)HR 637(لیةالدوالبشریةالمواردإدارة
إدارةتواجھالتيالتحدیاتمنلمجموعةشاملبتحلیلالماجستیرطالبلتزویدالمقررھذاتصمیمتم

قفیماالدوليالسیاقفيالبشریةالموارد تقطاب،یتعل ف،باس اظووتوظی ى،الحف اءعل دماتوانھ خ
ریةواردالمإدارةانظمةبیناالختالفاتعلىالمقررویركز. البشریةالموارد رالبش دودعب لالح مث
اتالمنظمة،فیھستتواجدالذياالجتماعيالسیاقغموض ینواالختالف ولب ةاألص املین،الثقافی للع
م ىونقلھ اتإل ةبیئ ااجتماعی ى. یجھلونھ ررویغط وعاتالمق لموض تراتیجیاتمث لاس وھیاك

ات ة،المنظم اتالدولی ةوالثقاف انونالمتنوع لوق دوليالعم یطوال وىتخط ةالق ة،العامل الدولی
.الدولیةالبشریةللمواردالمقارنةواإلدارةالدولي،المجالفيالعاملینوممیزاتوتعویضات

)HR 638(البشریةالمواردفيوالتعویضاتالحوافزإدارة
م میمت ذاتص ررھ زالمق ملتعزی البفھ رالط ةلألط ویضالمتعلق أةبتع واردومكاف ریةالم يالبش ف

ة ا. المنظم زكم ىیرك راءإعل اراتث ةالمھ البالتطبیقی اللط قفیم میمیتعل لبتص ةوتحلی أنظم
ات تراتیجیاتوسیاس آتواس افة. المكاف ىوباإلض كال اول،ذل رریتن دداً المق نع وعاتم الموض

ة إدارةالمتعلق ات،ب روقالتعویض ةوالف يالفردی ات،ف میمالتعویض لوتص ور،ھیك ااألج ومزای
.التعویضاتاستراتیجیاتوتنفیذوصیاغةوظفین،الم

)HR 644(االستراتیجیةالبشریةالمواردإدارة

یالً لتوفیرالمقررھذاتصمیمتم واردإلدارةتحل ریةالم نالبش ورم تراتیجيالمنظ ز. االس ذاویرك ھ
ملالمدىطویلةبرامجتنفیذعلىالمقرر یطتش تراتیجي،التخط غیلي،االس يوالوالتش واردتكتیك للم

ریة ى. البش ررویغط وعاتالمق لموض یاغةمث ذص تراتیجیةوتنفی وارداس ریةالم ینالبش لتمك
يوالعواملاالتجاھاتجانبالىعلیھا،والحفاظتنافسیةمیزةعلىالحصولمنالمنظمات ؤثرالت ت
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وارداالستراتیجیةاإلدارةعلى ریةللم فالبش بحوكی دراً تص زةمص یة،التنافللمی دورس روال المتغی
.البشريالمالرأسباحتیاجاتوربطھالبشریةللموارداالستراتیجيوالتخطیطلھا،

)BA 654(التنظیميوالسلوكالقیادة

ررھذاصمم تعراضالمق ادالس ةاألبع ةالنظری ادةوالعملی لوكللقی يوالس البالتنظیم تیرلط ماجس
ریةالمواردإدارة ل. البش ررویعم ىعالمق دل البتزوی رالط دبتفكی ولناق ةح ةمجموع نمتنوع م

رادبین(الجزئيالمستوىعلىالتفاعلعلىذلكویشتمل. البشريالسلوكوأنماطالقیادةاسالیب األف
ة غیرةوالمجموع توى) الص يوالمس ل(الكل اعداخ ةقط من). المنظم ذاویتض ررھ یالً المق تحل
واالبتكار،القادةمثل. التنظیميوالسلوكالقیادةحولمعاصرةوبحوثونماذج،حدیثة،لموضوعات
.التنظیمیینوالتنوعوالثقافةوالفریق،المجموعةودینامیكیات

)HR 699(الرسالة
ررھذا والمق روعھ يمش تمبحث تی رافإتح اولوش وعیتن دموض يمعتم الف واردإدارةمج الم

تمل. علمیةمنھجیةعلىبناءستقلمبحثإلجراءفرصةالطالبویعطي. البشریة الةوتش ىالرس عل
ث،ومنھجبحثیة،مشكلةتحدید ةالبح اتومراجع ابقة،الدراس عالس لوجم ات،وتحلی ةالبیان ومناقش

ىباإلضافةالنتائج، تنتاجاتال یاتاالس ع. والتوص الةوتخض برس يالطال كلھاف ائيش اشالنھ للنق
.والشفويتابيالكللعرضوفقاتقیمھاویتمالعلني
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:االختیاریةمقررات التخصص 

)HR 639(البشریةالمواردوتطویرتدریب
البلتزویدالمقررھذاتصمیمتم الفھمالط قب اراتالمعم ةوالمھ ةالتطبیقی میم،الالزم ذ،لتص وتنفی

یم رامجوتقی دریبب ویرالت يوالتط اتف دأ. المنظم ررویب ارالمق اھیميبإط تعمف ي،لملل مالتنظیم ث
ً نحویتدرج یطالتدریبیةاالحتیاجاتتحدیدمثلالموضوعاتمنلفیفا یموتخط رامجوتنظ دریبب الت

ویرالتدریبفيالحدیثةالتقنیةواستخدام ي،والتط افةالتنظیم ىباإلض زإل ررتركی ىالمق لعل تحلی
.األخربالجانمنالعاملینوأداءجانبمنوالتطویرالتدریببینالعالقة

)HR 640(المدنیةالخدمةإدارة
م میمت ذاتص ررھ وفیرالمق ملت قالفھ اراتالمعم ةوالمھ ادةإلدارةالمطلوب اتوقی ةمؤسس الخدم

ة ا. المدنی تمكم ىی دارعل ررم تعراضالمق لاس دداً وتحلی نع وعاتم لالموض یاغةمث ص
لوتشخیصوالسیاسات،االستراتیجیات كالت،وح اءالمش رق،روحوبن ادةالف ةوإع اتھیكل العملی

دمات، ةوالخ یموالرقاب اتوالتقی ةمؤسس ةالخدم م. المدنی وعاتومعظ يالموض رضالت ایتع الیھ
.البحرینبمملكةالمدنیةالخدمةبدیوانمباشرارتباطترتبطالمقرر

)HR 641(األداءإدارة
ىویركز. األداءإدارةلوظیفةالمعمقالفھملتوفیرالمقررھذاتصمیمتم لعل نك ارم اھیماإلط المف

ق يوالتطبی ةالعمل املینأداءإدارةلكیفی يالع اتف اول. المنظم رریتن وعاتالمق لموض ةمث أھمی
ةاألداء،إدارةوأھداف ینوالعالق لب وظیفيالتحلی یطاألداء،وإدارةال تراتیجيوالتخط فھاالس بوص

امجلتصمیماساس البرن واتاء،األدإلدارةفع ةوالخط ذهالمختلف ةلھ افة. الوظیف ىوباإلض ك،إل ذل
یمعملیةالمقرریستعرض الیبھاألداء،تقی ة،وأس وفرالمختلف ولوی كالتالحل ةللمش األداءالمتعلق . ب

.المنظمةداخلالمطبقالمكافآتونظاماألداءإدارةعملیةبینللتكاملالمقرریعرضاألخیر،وفي

)HR 642(ظیفيالوالمسارتخطیط

ً لتوفیرالمقررھذاتصمیمتم ً فھما للعاملینالوظیفيالمساروتطویرببناءالمتعلقةللموضوعاتمعمقا
ي اتف نالمنظم اللم افخ لاستكش اتوتحلی اءات،االھتمام ات،والكف راتواإلمكان والخب

ؤھالت اءوالم ارھملبن يمس تقبليالمھن ز. المس وعاتوترك ررموض ىالمق نعل راراعةص الق
وظیفي، ب،وإدارةال طالمواھ الل،وخط ةاالح ریةوالتنمی دریبالبش عوالت ذووض یموتنفی وتقی

.الخطط
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)HR 643(التفاوضإدارة
ً لتوفیرالمقررھذاتصمیمتم ً فھما يالفعالبالتفاوضالمتعلقةللموضوعاتمعمقا فف فمختل المواق

ة لالمتعلق ز. بالعم ررویرك ىالمق یعل ل،نتحس اراتالتواص زاعإدارةومھ اوضالن دأ. والتف ویب
اوضحولمفاھیميبإطارالمقرر لالتف اھیم،: مث ات،مف تراتیجیاتوعملی اوض،واس ایاالتف والقض

ً استعراضنحوالمقرریتدرجثم. المنظماتداخلبھالمرتبطةاالخالقیة نلفیفا وعاتم لالموض مث
ات ةالنظری النزاع،المتعلق اب ةوض،والتف اوكیفی كلإدارتھم ال،بش واعفع ةواألن الیبالمختلف ألس
ىللحفاظتصمیمھاتمالتيوالمھاراتالتفاوض اتعل لعالق راععم ة،الص فبفاعلی واعومختل أن

.سویةعملبعالقاتاالحتفاظعلىللمساعدةالمصممةوالمھاراتالتفاوض،تقنیات

)BA 661(األعمالریادة

ادةالرئیسیةللمالمحشاملةدراسةرالمقرھذایتناول اللری ر. األعم ذاویعتب ررھ ةالمق ھبمثاب توجی
الب تیرلط واردإدارةماجس ریةالم ق،البش ل،لتطبی یمتحلی اتوتقی ادةعملی الری مل. األعم وتش

دة،المشروعاتفرصاستكشافعلىالمقرریغطیھاالتيالموضوعات یمالجدی اءةوتقی دراتكف وق
ال،ریادةمشاریعفيمشاركةالالفرق ىاألعم بال رحجان دمات،/المنتجاتط رقالخ ةوالط المتاح

نمزیجالمقررویقدم. المشروعلتصفیةالمناسبةواالستراتیجیاتللتمویل، بم تعلمجوان ريال النظ
تقاهدراسیةحاالتخاللمنوالتطبیقي نمس فم لمواق ةعم نحقیقی فم اءمختل المأنح ھالع بوج

.خاصبوجھأفریقیاوشمالاألوسطالشرقدولومن،عام

)HR 691(البشریةالمواردإدارةفيخاصةموضوعات
المقررویساعد. البشریةالمواردإدارةفيالمعاصرةالموضوعاتالستعراضالمقررھذاتصمیمتم

الب يالط مف لفھ دوروتحلی ذيال ھال واردإدارةتلعب ریةالم يالبش ذف ددتنفی نع اتم التوجھ
رة احالمعاص يبنج اتف ز. المنظم ررویرك ىالمق وعاتعل لموض قمث زةتحقی یة،المی التنافس
ى. الفكريالمالورأسوالتمكین، بال رضجان ىالتع لال وعاتوتحلی رىموض لأخ یطمث التخط
.البشریةالموارداستراتیجیةعلىالعولمةوأثرالتعلیمیةوالمنظماتالوظیفي،


